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liikidest. Seni on tulnud tugineda üle
poolesaja aasta vanusele käsitlusele,
kus on avaldatud põhjalik ülevaade
nende putukate kohta Eestis.
Tasub siiski märkida, et rohutirtsudest ja ritsikatest on Eesti Looduses
kirjutanud ka üks Eesti tuntuim putukauurija Mati Martin, kelle sulest ilmus
2014. ja 2015. aasta ajakirjanumbrites
suisa kümneosaline putukasari.
Peale avakirjutise on putukad kõne
all veel mitmes artiklis. Taas on põhjust tutvustada Euroopat vallutanud
hobukastani-keerukoid, kes söövad
kaunid hobukastanid inetuks. Märksa
rõõmsama meeleoluga saab lugeda
aga rännet harrastavatest sirelastest,
kes oma erksavärvilise triibulise keha
poolest meenutavad herilasi. Seegi
võib üllatada, et mitte üksnes linnud ei rända, vaid ka mõnda liiki
putukad. Veel saab putukamaailmast
tuttavaks aasta liblikaks valitud sinipaelöölasega, kellega kohtumised alates augustist kindlasti sagenevad.
Augustinumbriga saavad tellijad kaasa CD looduslike ööhäältega.
Teiste hulgas on jäädvustatud ritsikate saagimine, hea täiendus augustinumbri avakirjutisele. Plaadi on
koostanud samuti Veljo Runnel ning
sellelt leiab kokku 24 ööhäält. Jääb
vaid soovida põnevaid kohtumisi ja
kuulmisi looduses!

tu

is oleks augustikuine Eesti
ilma ritsiklaste siristamiseta! Või kui suvi mööduks, ilma et kohtaksime mõnda
suurt ritsikat või rohutirtsu. On omamoodi looduselamus näha meie üht
suurimat rohelist lauluritsikat või siis
samuti võrdlemisi kogukat heinaritsikat. Neid on huvitav jälgida ja ajaviiteks lõbus silma järgi hüppepikkust
mõõta.
Mõnda neist kargajast tasub karta:
nad oskavad ennast hästi kaitsta, hammustades tülitajat valusasti.
Sellise käitumise poolest on tuntud
just heinaritsikas, keda rahvasuu kutsub käsnasalvajaks.
Augustikuine sirin rohus seostubki paljudele just nende suurte isenditega. Ent rohus askeldab palju rohkem eri liiki ritsikaid, tirtse ja sirtse.
Enamasti me neid ei märka ega oska
tähele panna seda, et eri liigid teevad isesugust heli. Tõepoolest: peale
linnulaulu pakub loodus meile putukalaulu! August on parim aeg seda
nautida.
Augustinumbri avakirjutises püüamegi Veljo Runneli abiga nii teksti, pildi kui ka laulu rütmi näitavate
graafikute järgi saada parema ettekujutuse nende putukate mitmekesisusest Eestis. Artikkel on tähelepanuväärne selle poolest, et tegu on uusima võrdlemisi põhjaliku ülevaatega
Eesti sihktiivaliste seltsi kuuluvatest
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